Swedbank ABs SPAX aktieindexlån

Lån 470 (”SPAX Valutaorm”)
Serie K - SPAX
SPAX Valutaorm har en löptid på cirka 18 månader. Avkastningen är kopplad till den svenska kronans
utveckling mot euron. Löptiden är uppdelad i tre individuella perioder om sex månader. För varje halvårsperiod sätt ett brett intervall som anpassas efter då rådande valutakurs för EUR/SEK. Om valutakursen varje
dag noteras inom intervallet är avkastningen säkrad för den perioden. Avkastningen som är 4 procent för de
perioder med lyckat utfall innebär att den slutliga avkastningen för hela löptiden maximalt kan bli 12 procent.
Oavsett hur svenska kronan utvecklas mot euron återbetalar banken nominellt belopp på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Valutkursintervall 1:
Valutkursintervall 2:
Valutkursintervall 3:
Likvid:
Dag för fastställande av avkastning:
Fastställd emissionsvolym Serie K:
Återbetalningsdag:
Teckningskurs:
Återbetalningskurs:
Maximal avkastning:
Marknad:
Valutakursrisk:
Övrigt:

Swedbank AB
SWEOVA19
RB 470 K
SE0001882564
1 000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
Den av ECB fastställda valutakursen 2006-12-20 +/- 2,5%
t o m 2007-06-20
Den av ECB fastställda valutakursen 2007-06-20 +/- 2,5%
t o m 2007-12-06
Den av ECB fastställda valutakursen 2007-12-20 +/- 2,5%
t o m 2008-06-04
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och
med 2006-12-19, klockan 07.00
2008-06-04
30 400 000 kronor
2008-06-18
100 %
Lägst 100 %
12%
Valuta
Nej
2007-02-16 Knock-out, Spotkurs fastställd till 9.2701. Ingen
avkastning för perioden 2006-12-20 – 2007-06-20.
2007-12-20 Kupong 4%, Spotkurs fastställd till 9.4610.
Avkastning för perioden 2007-06-20 – 2007-12-20
utbetalas på återbetalningsdagen.
Den tredje kupongen fastställdes till 4 %, Slutkursen
fastställdes därmed till 108 %.

Valuta:
EUR/SEK

Marknad:
Valuta

Valutaintervall 1:
8,7787 - 9,2289

Valutaintervall 2:
9,066525-9,531475

Valutaintervall 3:
9,2245 – 9,6975

En valutaobligation kombinerar valutans möjligheter med obligationens trygghet. Obligationens avkastning är knuten till kursutvecklingen
på en eller flera valutamarknader. Varje valutamarknad representeras av en eller flera valutor eller en valutakorgar som visar hur
kurserna på den speciella marknaden utvecklas. Den avkastning du får är, på olika sätt, beroende av denna utveckling. Oavsett
utvecklingen på just den valutamarknad som din SPAX är knuten till, får du tillbaka minst nominellt belopp vid förfall. För en fullständig
beskrivning av denna SPAX hänvisas till emissionsbilaga och däri ingående Kompletterande lånevillkor.

